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Donderdag 27 december J973 Tweede blad Contact 35e jaargang nr. 39

Toenemende
belangstelling voor
religie
Vooral gedurende de twee laatste decennia is de on-
kerkelijkheid onder de Nederlandse bevolking sterk
toegenomen. Bedroeg een eeuw geleden het aantal
Nederlanders, dat niet tot een kerkgenootschap be-
hoorde, nog geen 3 procent van de totale bevolking,
nu cirkelt dit percentage rond de 25. Bovendien kam-
pen vrijwel alle kerken met het probleem van de
„randleden", dat zijn zij die officieel nog wel tot een
kerkgenootschap behoren, maar reeds lang niet meer
„praktizeren". Het is duidelijk dat de kerken hun
greep op de massa lijken te verliezen. De feiten wijzen
dat uit. Maar merkwaardigerwijs beschikken we an-
derzijds over gegevens, die min of meeer met deze
feiten in tegenspraak zijn.

WETENSCHAP, TECHNIEK EN WELVAART
VERVREEMDEN

MENSEN VAN KERK EN GELOOF

Een enkele jaren geleden onder auspiciën van de Ge-
illustreerde Pers gehouden enquête („God in Neder-
land") bracht aan het licht dat ongeveeer 90 procent
van de bevolking in het bestaan van God gelooft. Ook
degenen, die nimmer een kerk bezochten, bleken zich
voor het merendeel wel degelijk bezig te houden met
vragen over geloof en religie. Ontkerkelijking en on-
geloof zijn dus verschijnselen, die minder samenhan-
gen dan wel eens wordt verondersteld. Op vele fron-
ten van het maatschappelijk leven is er zelfs sprake
van een opleving van het geloof, van een toenemende
belangstelling voor religieuze zaken, zeker ook bij de
jeugd van vandaag. Maar deze ontwikkeling voltrekt
zich althans ten dele buiten de kerken om. In feite
hebben de kerken pas gedurende de laatste ander-
halve eeuw hun greep op de massa zien verminderen
en daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wij-
zen. In de eerste plaats heeft de opkomst van de mo-
derne wetenschap veel twijfel gezaaid onder de grote
massa van gelovigen. De indruk vestigde zich, dat de
wetenschap alle raadsels zou kunnen oplossen en met
haar verbluffende resultaten imponeerde zij de men-
sen. Bovendien leken sommige ontdekkingen van de

wetenschap in strijd met de eeuwenlang als bewijzen-
boek gehanteerde bijbel. Groot was bijvoorbeeld de
invloed van Darwin's beroemde studie „The descent
of man" (1881), waarin hij de afstamming van de
mens uit de mensapen trachtte aan te tonen en daar
zijn evolutieleer aan vastknoopte, die vele 19e eeuwse
denkers zou beïnvloeden. Het was uiteraard geen
eenvoudige zaak deze evolutiegedachte te rijmen met
bijbelse scheppingsverhalen en Darwin's studie
kweekte daarom veel verwarring onder hen, die tot
dan toe rotsvast in de bijbel geloofden.

VERWARRING

Wetenschap en techniek voerden de mensen weg van
kerk en religie. Allerlei technische vindingen versterk-
ten immers de indruk, dat de menselijke geest alle
dingen gemakkelijk zou kunnen beheersen, kortom
dat men een god niet nodig had. Ook de verwarring
en noden van de moderne wereld bracht veel gelovi-
gen in verwarring. Twee wereldoorlogen versterkten
die verwarring en wanhoop. Velen stelden zich de
vraag hoe deze tragische gang van zaken te rijmen
viel met het bestuur van een rechtvaardige God. Hier
openbaarde zich ook didelijk de behoefte om alle
verantwoordelijkheid op een hogere macht af te schui-
ven, om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.
Ook de sociale beweging, diee zich rond het eind van
de vorige eeuw begon te manifesteren en die leidde
tot een algemene emancipatie van grote, tot dan toe
achtergestelde bevolkingsgroepen, leidde tot een ver-
vreemding tussen kerk en massa. De kerk had niet
voorop gelopen in de strijtÉi^n meer sociale gerech-
tigheid en hierdoor keerd^ue emancipatiebeweging
die de geestelijke ontvoogditw van de moderne mens
inleidde, zi^h als het ware te&en haar. In de naoorlog-
se jaren zou ook de toenqAnde welvaart velen van
kerk en geloof vervreemdiÊ^Het materialisme kent
nu eenmaal zijn eigen bijb^LWie alles op goed ver-
dienen en een hoge maatschappelijke status gooit,
staat niet meer open voor de waarheid van het geloof.

HOOPVOLLE TEKENEN

Nochtans valt er de laatste jaren een kentering waar
te nemen in de geloofskrisis, waarin miljoenen men-
sen kwamen te verkeren. Talloze mensen zijn bijvoor-
beeld tot het besef gekomen dat de moderne weten-
schap en techniek minder tot het menselijk geluk
hebben bijgedragen dan een vorige generatie wellicht
had gehoopt. De wetenschap lost weliswaar sommige
problemen op, maar achter de oplossing van ieder
probleem doemen nieuwe problemen op, die bij de
mens vaak een gevoel van machteloosheid oproepen.
En de techniek, die het menselijk gemak moest die-
nen, krijgt langzamerhand voor velen een demonisch
aangezicht. Wie voelt er tenslotte voor een tijdperk,
dat door de komputer wordt beheerst? Dezelfde tech-
niek, die de mens eens verheerlijkte, roept nu bij ve-
len gevoelens van angst en verwarring op. Ook het
krampachtige streven naar materiële welvaart roept
tegenkrachten op. Vooral onder de hedendaagse jeugd
vinden we grotere groepen, die zich tegen dit streven
verzetten en daardoor vaak met de oudere generatie
in konflikt komen. Goede technische voorzieningen
en een zekere mate van materiële welstand blijken
minder met het menselijk geluk te maken te hebben
dan velen hadden gehoopt. Velen, die alleen daarop
hun hoop hebben gevestigd, zijn in hun individuele
bestaan vastgelopen. De materiële nood onder de be-
volking is vrijwel bedwongen, maar de geestelijke
nood in de moderne wereld is groot. Onder die om-
standigheden krijgt de oermenselijke behoefte aan
mystiek, geestelijk leven en religie nieuwe impulsen.
Dat blijkt ook bijvoorbeeld in de landen achter het
ijzeren gordijn, waar de lÊÈSte jaren de kerken weer
volstromen. Zover is het^NNederland nog niet. De
ontkerkelijking schrijdt fne\ nog verder, maar een
l'ix">vol teken is dat^ te7olf(jLer tijd zich oHgrlei ver-
schijnselen manifesteren, dielwijzen op een toenemen-
de belangstelling voor allf^wat met religie en geloof
heeft te maken.

(Nadruk verboden)

7t^n

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

26 dec. Dansen bij Concordia - Blue Bird
30 dec. Dansen bij Concordia - Flamingo's
16 jan. Bijeenkomst NVEV (kruiden)
16 jan. Jaarvergadering KPO
19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers

met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker
19 jan. Feestavond v.v. Vorden in 't Wapen van

Vorden
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
7 febr. Ledenvergadering KPO

23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van
De Deurdreajers in de tent bij Schoenaker

24 febr. Kinderkarnaval van De Deurdreajers met de
Jeugdprins in de tent bij Schoenaker

25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

26 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

11 mrt. Bijeenkomst NVEV (demonstratie)

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

OUDJAAR

1973 is bijna een oud jaar! Heeft u de teleurstellingen
van 1973 kunnen verwerken? Bent u overrompeld door
al het geluk, was het meer dan u had mogen verwach-
ten ? Als we nou eens terugblikken op het jaar 1973 dan
zijn er toch weer voldoende redenen am dankbaar te zijn
Zou u 1974 met optimisme tegemoet willen treden. Mag
de Ned. Herv. kerk die het draaggeluk is van de Herv.
Gemeenten uw steun vragen? Het landelijk werk van
de kerk moet voor het grootste deel in stand worden
gehouden door de Herv. Gemeenten.

Dezer dagen zullen catechisanten e.a. jongeren een fol-
der voor de 'oudejaarskollekte' aan u uitreiken, waarbij
een kleine enveloppe is gevoegd. Op oudejaarsdag zullen
ze dan de enveloppe met de inhoud, bij u afhalen
De kerk heeft uw hulp dringend nodig om er voor te
zorgen dat het werk van de kerk voortgang kan vinden
Om er voor te zorgen dat de boodschap van het Evan-
gelie kan worden verkondigd. Voor de wereld van nu,
en van morgen die zonder Evangelie verloren dreigt te
gaan. U gaat zelf bepalen hoeveel u geeft! Het kan nog
geef naar vermogen.
Wilt u de jongens en meisjes die de enveloppe komen
afhalen niet teleurstellen? Heel hartelijk dank voor uw
gift!

Uitvoering
Zaterdagavond werd in de Hervormde Kerk een kerst-
konsert gegeven, dat zeer geslaagd mag worden ge-
noemd. Men mag in Vorden trots zijn dat er zulke goede
koren zijn. Zowel het Vordens Dameskoor als het Man-
nenkoor en niet te vergeten het Chr. Gemengd Koor
Excelsior brachten hun nummers subliem. Ds Krajen.
brink zorgde op gepaste wijze voor het gesproken woord
Organist Gijs van Schoonhoven wist velen te boeien
met prachtig orgelspel in vele variaties.
Jammer was het dat zo weinigen van deze avond ge-
noten hebben, misschien een reden om het volgend jaar
dit gebeuren grootser aan te pakken, het is immers wel

jammer dat zo weinigen naar zulke goede zang komen
luisteren. Wij hopen dan ook dat er volgend jaar meer
mensen komen luisteren naar zo'n prachtig konsert.
Misschien is het dan ook mogelijk om het slotlied ge-
zamenlijk door de 3 koren te laten brengen, wat als af-
sluiting van zulk een avond wel toepasselijk zou zijn.

Plattelandsvrouwen
De afd. Vorden van de Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen hebben samen met de bejaarden uit Vor-
den op traditionele mijze weer het kerstfeest gevierd.

Presidente mevrouw Pelgrum heette de aanwezigen van
harte welkom waarna met samenzang het kerstfeest
werd begonnen. Door enkele dames werd het kerstspel
'Alzo lief heeft God de wereld gehad' opgevoerd. Het
kerstverhaal werd verteld door mevrouw Hazekamp. In
de pauze werd getraktebrd op chocolademelk, waarna
het zangkoortje o.l.v. mevrouw Turfboer kerstliederen
ten gehore bracht. Het feest werd besloten door mevr.
Elbrink die een kort verhaal vertelde

Geen feestavonden
Openbare School
Zeer tot grote spijt van onderwijzers en leerlingen (uit
de zesde klas) zullen er dit jaar geen feestavonden wor-
den gehouden. Doordat het nutsgebouw is omgetoverd
tot bibliotheek en leeszaal mist Vorden nu toch wel echt
een zaal met een goed toneel. (Inmiddels is bekend ge-
maakt dat het jeugdcentrum zal worden uitgerust met
een noodtoneel). In overleg met leden van de ouder,
kommissie hebben de leerkrachten diverse mogelijkhe-
den overwogen, doch men is er niet in geslaagd een op-
lossing te vinden. Wel zullen in het voorjaar de ouders
van de Ie klassen een middag op school worden uitge-
nodigd om te komen kijken en luisteren naar een musi-
cal uitgevoerd door leerlingen van de beide eerste
klassen.

Mutaties
De ouderkommissie van de openbare kleuterschool Het
Kwetternest heeft qua samenstelling een wijziging on-
dergaan. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: voorzitter
J. Venhuis, sekr. mevrouw van Dijk, penn. de heer Kip
leden mevrouw Erinkveld en mevrouw de Gruyter. De
ouderkommissie en de leidsters hebben besloten om ook
dit jaar weer kijkmiddagen voor ouders te organiseren.
Dit zal in januari of februari gebeuren

(Vervolg raadsverslag van pagina 1)

KASTEEL VORDEN
WORDT GEMEENTEHUIS

Voor velen, zowel pers als publiek, kwam als een
donderslag bij heldere hemel het voorstel van B&W
ter tafel om kasteel Vorden aan te kopen en dit t.z.t.
te bestemmen als gemeentehuis.
Verschillende raadsleden waren er terecht trots op
dat dit geheim niet was uitgelekt. Eerst jl. maandag
is de Stichting Geldersch Landschap er in geslaagd
het landgoed te kopen voor ƒ 900.000,—. Het ministe-
rie van CRM en de provincie hebben in principe toe-
gezegd hierin elk een subsidie te verlenen van
ƒ 350.000,—. De raad van Vorden besloot nu op haar
beurt ƒ 200.000,— uit te trekken om het kasteel Vor-
den met bijgebouwen en met onder en naastliggende
grond en toegangspaden aan te kopen, teneinde het
kasteel na restauratie te bestemmen tot gemeentehuis.
Toch was het „geheim" blijkbaar uitgelekt, want juist
voor deze raadsvergadering was een telegram bij B&
W binnengekomen met de gelukwensen van de toe-
komstige „noaber" Jac. H. de Jong.
In ons volgende nummer komen wij uitgebreider op
deze aankoop terug. Red.

HET ENZERINCK

De laatste weken is er veel over de verpleeginrichting
Het Enzerinck (de direktie die een woning heeft aan-
gekocht voor de huisvesting van personeel), gespro-
ken, buurtbewoners die dit „anders" zien etc. etc.
Om dit alles uit de emotionele sfeer te trekken hebben
B&W van Vorden donderdagavond een gesprek met
alle betrokkenen.

Abonnementsgeld
Zoals wij vorige week reeds vermeldden, komen
ook wij er niet onder uit wat de verhogingen
van abonnementsprijs en advertentieprijs be-
treft. Dit vindt zijn oorzaak o.m. in de sterk
gestegen papierprijzen, waardoor de verhogin-
gen onvermijdelijk blijken.
Voor het jaar 1974 hebben wij de abonnements-
prijs moeten stellen op ƒ 17,— exklusief admi-
nistratie- en inkassokosten. Wordt u na l jan.
1974 een kwitantie aangeboden, dan komt er
f 2,— administratie- en inkassokosten bij.
Ook de advertentietarieven zullen per l jan.
1974 met 2 cent per mm worden verhoogd. De
adverteerders ontvangen hierover nog nader
bericht van ons.

Het abonnementsgeld voor Contact
kan tot l januari 1974 op de vol-
gende manieren worden voldaan:

Per giro nr. l 20 58 67
Per Rabo-bank, V orden
nr. 36.64.02.374
Per Amro-bank, V orden
nr. 48.63.19.245
t.n.v. drukkerij Weevers B.V.
Of aan het kantoor van de drukkerij
Nieuwstad 12 te Vorden.

Redaktie en administratie.

DIEPVRIEZERS
MET VELE PLUSPUNTEN

Keus uit wel 22 modellen variërend van 145 tot
500 liter inhoud. Stuk voor stuk scherp in prijs
en toch van beproefde konstruktie en technisch
perfekt!

Vrieskist inh. 145 liter 515,- nu 440,-
Vrieskist 220 liter inh. 661,- nu 530,-
Vrieskist 260 liter inh. 713,- nu 570,-
Vrieskist 300 liter inh. 764,- nu 615,.
Vrieskist 350 liter inh. 827,. nu 675,-
Vrieskist 420 liter inh. Automatic 984,- nu 799,-
Vrieskist 500 liter inh. Automatic 1107,- nu 899,-

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor de jaarwisseling
Dank voor uw vertrouwen

Voor het nieuwe jaar
Gezondheid, sukses en
verdere aangename samenwerking !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

en medewerkers

VOLOP VUURWERK 28-29 en 31 dec. KOERSELMAN



ARKT
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!
Zaterdags om 4 uur gesloten

Onze feestreklame en aanbiedingen zijn geldig tm. 31 december
Wij wensen u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 1974 (Zie Contact van vorige week)

Voor de
jaarwisseling

Diverse schotels
Salades
Karbonades
Haantjes
Bitterballen

Gaarne vroegtydig bestellen
TELEFOON 05752-1905

Wij wensen u allen

een voorspoedig nieuwjaar

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
H. MEENINK
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 1905

Café Uenk

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Fa Koerselman

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Benzinestation „t Medler"
A. J. EIJKELKAMP

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Vamor rijschool
G. BULTMAN

WENST ALLEN EEN GESLAAGD
NIEUWJAAR

Schildersbedrijf

J. M. U/ferweerd en personeel

wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café .

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBB. EYKELKAMP . Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

Wfl wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

Bloemisterij Wehmezicht
G. Klein Haneveld - Nieuwstad - Vorden

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Veilig Verkeer Vorden

wenst u voor 1973:

EEN BEHOUDEN ONDERWEG
ZIJN EN EEN
VEILIGE THUISKOMST

VOETBALVERENIGING

„Vorden"

wenst leden, donateurs en
toto-deelnemers

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.V.
Het Hoge - Vorden

Wfl wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bakkerij en levensmiddelenbedrflf

Oplaat
WILDENBORCH

wenst allen

GELUKKIG/EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAVJ

Alg. Ziekenfonds O.G.Z.O.
Grotestraat 92 - Goor en
Bijkantoor Stichting 'Oost Nederland'

Wij delen onze verzekerden mede,
dat het spreekuur van onze agent
J. H. OONK te Vorden wordt

verplaatst
van woonhuis naar het
GROENE KRITISGEBOUW

Met ingang van 8-1-1974

Spreekuur Groene Kruisgebouw te Vorden:
elke dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur

Wij verzoeken u beleefd
steeds de inschnjfkaart mede te brengen!

Advertentie uitknippen s.v.p.

HEBT TT AL ZO'N HEERLIJKE

KOUDE
SCHOTEL
BESTELD ?

Huzarensalade
Russische eieren

in iedere prijsklasse

BESTELT U EVEN OP TIJD ?

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
N. H. A. VAN GOETHEM
ANWB Bondsrestaurant
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Tevens wensen wij u een voorspoedig 1974

DBVY WOLSINQ
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Mevrouw
van der Wal-Buszkamp
schoonheidsspecialiste

wenst al haar kliëntele
een
VOORSPOEDIG 1974

Gevraagd

een hulp
in de huishouding
gunstige voorwaarden
werktijden
in overleg te regelen

Mevr. Emsbroek
Zutphenseweg 34 Vorden
(05752-2328)

Verdien f 2,—
door Contact

voor 1 januari
te betalen !

Gevraagd:
oude grammofoons, pathe-
foons (defekt geen bezw.)
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23 - Vorden

Super-benzine
79,8 cent

KEI/NE
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Ziekenfonds-
verzekerden

De aanvullingsfondsen van het ziekenfonds 'Oost Gel-
derland en Zuid Overijssel' en van het ziekenfonds 'Oude
IJssel' zijn per 1 januari 1974 vrij ingrijpend gewijzigd en
hebben een gelijk verstrekkingenpakket

REEDS NU WORDT ER OP GEWEZEN, DAT:

a. brilmonturen tot f 20,- worden vergoed:
eens per 2 jaar voor kinderen tot en met 16 jaar en
eens per 3 jaar voor 65-jarigen en ouder
De vergoeding van brilmonturen voor 17 tot en met 64-jarigen is
vervallen

b. hoorapparaten worden vergoed tot 90% van de aanschafprijs
c. elastieken kousen worden vergoed tot 90% van de aanschafprijs met

een maximum van f 25,- per kous

De reiskostenvergoeding is gewijzigd

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de administratie van het
ziekenfonds en tot de boden/inkasseerders

De premie van de aanvullende verzekering bedraagt van-
af 1 januari 1974 f 1,10 per maand

Bij overschrijding van de loongrens - f 23000 per jaar - kunt u zich ver-
zekeren bij het Middenstandsverplegingsfonds 'Stichting Oost-Nederland';
bijkantoren te Goor, Grotestraat 92 en te Doetinchem, Julianaplein 32

Verlfuisd
Assurantie- en adminimratiekantoor

Huizinga* Vorden
Nieuw adres per l januari 1974:

Horsterkamp 15
Telef. blijft ongewyzigd 05752-1463

Tevens wensen w\j allen een gelukkig 1974

Voor feestdagen en
lange winteravonden

KIJKEN OF LUISTEREN
NAAR GOED
BEELD EN GELUID

TELEVISIE

KLEUREN TELEVISIE
groot beeld kleuren toestel 66 cm beeld of klein
beeld met 56 of 51 cm beeld. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruil-mogelijkheid

Prijs met goede inruil vanaf f 1595,-
TELEVISIE ZWART-WIT
zowel in draagbare apparaten als in de bekende
tafeltoestellen zijn wij goed gesorteerd. Inruil is
steeds mogelijk.

Grootbeeld zwart-wit tv f 498,-

STEREO
STEREO FM radio
kompleet met boxen vanaf f 498,—
STEREO FM radio
met platenspeler vanaf f 648,—
STEREO platenspeler
met boxen vanaf f 245,—
STEREO kassette rekorder
kompleet met boxen f 550,—
STEREO langspeelplaten vanaf f 4,95

Met goed beeld en geluid prettige
feestdagen en fijne uurtjes

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor de
a.s. feestdagen

OLIEBOLLEN
HUZARENSALADE
IJSSCHOTELS enz. enz.

Café-Wegrestaurant

de Boggelaar
Warnsveld - Telefoon 05752-1426

Tevens wensen w\j u een voorspoedig 1974

Geen probleem
met uw oliebollen
dit lossen wij voor u op, plus:

APPELBOLLEN - APPEL BEIGNETS
APPEL FLAPPEN - APPEL PUNTEN
APPEL CARREES - APPEL TAART
Saucijzen - Kaassoesjes enz.
Pasteitjes met ragout

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 05752-1750

Wij wensen een ieder een voorspoedig 1974

DE LAATSTE
VERKOOPDAG 29 DECEMBER

GOLDEN DELICIOUS
vanaf f 6,50 per kist
GOUDREINETTEN
COX ORANGE
HAND- EN MOESAPPELEN

Verkoop laatste zaterdag van 9-12
uur in de schuur bij 't Medler

Friffttee/fbecrri/f

MEDLER

Volop vuurwerk voor knalprijzen * & * FA SUETERS
Verkoop 28-29 en 31 december KRANENBURG
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